KVINNOR OCH HÄLSAS UPPFÖRANDEKOD

Kvinnor och Hälsa är en stiftelse som arbetar för att öka kunskapen om
kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och
kontanta bidrag till vetenskaplig forskning, och dels sprida information om
kvinnors hälsa.
Denna uppförandekod gäller oss alla som arbetar inom stiftelsen och agerar på
Kvinnor och Hälsas uppdrag; medarbetare, praktikanter, kontaktpersoner och
volontärer.
Kvinnor och Hälsas finansiering kommer från medlemmar och givare. Kvinnor
och Hälsa har ett 90-konto ställt under Svensk Insamlingskontroll som ska tillse
att 75% av organisationens intäkter går till ändamålet. Det innebär att vi alla
som på något sätt är engagerade i Kvinnor och Hälsa s verksamhet medverkar
till att alla resurser, oavsett sort, används på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt. Som medarbetare, eller annan i Kvinnor och Hälsas uppdrag, är det min
skyldighet;
- att känna till och följa våra stadgar och styrande principer,
- att alltid uppträda korrekt i möten med människor, för att på så vis bidra
till att skapa ett klimat av tillit, förtroende och respekt för
organisationen.

PRINCIPER FÖR UPPFÖRANDEKOD

Mitt ansvar
Det är mitt ansvar att sätta mig in i Kvinnor och Hälsas fastställda riktlinjer,
interna styrdokument samt rutiner som gäller för verksamheten.
Mitt bemötande av andra präglas av respekt och värdighet
Kvinnor och Hälsa accepterar inga former av diskriminering och trakasserier.
Som representant för Kvinnor och Hälsa behandlar jag alltid de jag möter med
respekt och utsätter inte någon, enskild person eller grupp, för särbehandling
eller diskriminering. Inom Kvinnor och Hälsas organisation råder nolltolerans
mot alla former av diskriminering och trakasserier.
Jag värnar om allas personliga integritet
I möte och kontakt med andra människor respekterar jag deras integritet och
jag lämnar aldrig ut eller använder konfidentiella uppgifter om personer
ärenden eller situationer som jag fått mig tillhanda genom organisationens
verksamhet. Som anställd, volontär eller förtroendevald skriver jag inför mitt
uppdrag under en sekretessförbindelse där jag förbinder mig att inte sprida
konfidentiell information om enskilda personer eller om Kvinnor och Hälsas
interna verksamhet.
Jag är aktsam vid nyttjande av Kvinnor och Hälsas resurser
Kvinnor och Hälsas ekonomi vilar till större delen på bidrag från externa givare,
därför är det självklart att jag nyttjar Kvinnor och Hälsas resurser, såväl
personella, ekonomiska som materiella till de ändamål de är avsedda för. Vid
beslut om utgifter ska alltid avvägning göras om dessa är nödvändiga och
försvarbara samt att agerandet stämmer överens med gällande
attestreglemente. Eventuell utrustning som ägs av Kvinnor och Hälsa ska alltid
återlämnas efter avslutat uppdrag.

Jag motverkar alla former av korruption
Jag medverkar inte till korruption genom att ge eller ta emot mutor i form av
pengar, gåvor, tjänster eller andra förmåner. Begreppet korruption innebär
bestickning, favorisering, nepotism, förskingring, utpressning, svindleri, jäv mm.
Jag ger heller inte gåvor eller förmåner till enskilda eller grupper i utbyte mot
tjänster.
Jag är lojal med Kvinnor och Hälsas uppdrag och verkar med gott omdöme
Kvinnor och Hälsa är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Som medarbetare, förtroendevald, volontär kan jag själv vara ansluten till
politisk, religiös eller annan idéburen organisation. Jag kan dock inte använda
mitt uppdrag för Kvinnor och Hälsa i syfte att vinna fördelar i den
organisationen, och inte heller vara aktiv i sammanhang som direkt strider mot
Kvinnor och Hälsas verksamhet och värderingar. Som privatperson har jag en
självklar rätt att uttrycka mina åsikter i olika frågor. Jag kan dock inte uttala mig
i media som representant i frågor som ligger utanför mitt ansvarsområde eller i
frågor av principiell och/eller känslig karaktär.

